Ordförandens ord
Jag vill börja med att tacka alla våra aktiva, deras tränare samt våra hjältar; Peter, Tullen,
Sussi, och Benn på kansliet som tillsammans gjort 2019 till ett fantastiskt bra och roligt
friidrottsår.
Herrlaget som kvalade in till Lag - SM i Malmö, damerna som var någon ynka poäng för att
också ta sig vidare (snyggt kämpat). Våra grymma ungdomar som förutom att de gjorde en
väldigt bra och inspirerande film stod för enastående prestationer på SM.
SM i Karlstad blev både gripande och resultatmässigt riktigt bra med vår glada samt trevliga
lilla trupp. Här gjorde vår mästare Michel sitt sista framträdande som elitaktiv med en publik
som visade vilken omtyckt och älskad friidrottare han var.
Vi i Hammarby är mycket stolta att han med sin sportmannaskap och trevlighet har varit en
mycket bra förebild och vi önskar han all lycka till med vad han än tar för sig i framtiden.
Året 2019 genomgick Hammarby Friidrott ett stålbad för att ställa allt tillrätta efter det tidigare
året som karaktäriseras av instabilitet. Vi förändrade och omorganiserade kansliet, tog
viktiga beslut när det gällde anställda samt tränare och deras uppdrag såväl som införde
Grön Akademi i sin helhet där Lotta Borgius har ett övergripande ansvar.
Vi avslutade och sålde vår andel i Bauhausgalan med de andra Stockholmsklubbarna samt
skrev ett samarbetsavtal som kommer att ge oss intäkter för de uppdrag som vi kommer att
göra på galan. Genom detta så behöver klubben ej skjuta till pengar om galan går med
förlust.
Vi skrev också ett nytt avtal med Midnattsloppet som tydliggör våra åtagande gentemot
varandra där även här, får båda parterna ett bättre ekonomiskt förhållande till varandra.
Midnattsloppets personal gjorde ett fantastiskt jobb under det gångna året och här vill jag
framföra min beundran för vad de har åstadkommit med sitt hårda och beslutsamma jobb.
Grattis Midnattsloppets till en stor succé och väl genomförda lopp.
Vi alla i Hammarby måste ha som mål att vi kan stå för 100% utav alla funktionärer i framtida
midnattslopp i Stockholm (mycket pengar för vår förening att tjäna).
Vi har påbörjat två viktiga ekonomiska förändringar med vår ekonomiavdelning där
Hammarbys trotjänare Helena har varit en betydande person tillsammans med Kristian som
ansvarar för Midnattsloppets ekonomi. Vi byter ut ekonomiprogrammet Visma mot Fortnox
vilket är samma system som Kristian redan jobbar med i Midnattsloppet. Kristian är den som
är tilltänkt att även jobba med vår ekonomi i Hammarby Friidrott då Helena kommer att
trappa ner sin tid på kansliet under 2020.
Vi implementerade också SportAdmin som är väldigt viktigt för oss då den är ett utav de
system som är godkänt för att hantera LOK-Stöd vilket på sikt kommer att förenkla hantering
för kansliet och tränare (när vi alla har haft tid att lära oss systemet). Genom bytet från
intranätet till SportAdmin gör vi även en ekonomisk vinst på mellan 25,000 -30,000 kronor
om året.
Vi har gjort vår sista betalning på 600,000 kronor till banken för lånet som togs för att bygga
ut klubbhuset.
Sedan har 300,000 kronor slutbetalts på ett privatlån som klubben tog förra året för att hålla
sig flytande.
Vi har tillsammans vänt den stora förlust som vi ärvde från 2018 till ett en vinst på 367,000
kronor samtidigt som vi gjorde dessa tunga avbetalningar.

Vi har även en ny produkt som vi kallar Bajenboxen där ett antal sponsorer som
IP-Sweden, McDonald's, Runners’ Store m fl är med. Denna produkt är tänkt som en
möjlighet för aktiva att tjäna pengar till sin friidrottssatsning.
Mitt år som ordförande har varit mycket givande och har gett mig stor glädje, tillsammans
med en underbar styrelse som varit väldigt stark och riktigt bra att jobba med.
Allt som jag skrivit om här ovan hoppas jag att jag får vara med att slutföra under 2020 med
den nya styrelsen, även om jag ej har blivit valberedningens val för ordförande, men hoppas
att jag har medlemmarnas stöd på årsmötet.
Tusen Tack kära Hammarbyvänner för att jag hade ert förtroende att vara klubbens
ordförande under 2019. (ett år som jag alltid kommer att bära med mig med stor glädje).
Lars Morgan, ordförande

